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Szanowni Państwo! 

Od wydania ostatniego numeru Biuletynu minęły 4 miesią
intensywnych prac związanych z implementowaniem do praktyki 

dzynarodowego standardu pielęgniarskiego, jakim jest ICNP

Wielu zaangażowanych w projekt liderów oraz tysi

wiecie pracuje nad tłumaczeniem, przygotowywaniem wystadaryzowanych katalogów 

planów opieki, synchronizacją terminologii referencyjnej z innymi klasyfikacjami, czy te

c informacje o rekomendowanej przez środowisko klasyfikacji.
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systemach informatycznych, a która była bazą budowania klasyfikacji ICNP

dzynarodowa Rada Pielęgniarek odnowiła umowę z właścicielem Klasyfikacji 

International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO

ICNP i SNOMED CT w systemach informacji zdrowotnej na całym 

to prace dla porównania kodów diagnoz pielęgniarskich z diagnozami 

cymi w Klasyfikacji SNOMED CT i opracowania tabeli równowa

 równoważności został opublikowany w 2014 r..  
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3) zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych 

do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie 

istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań. (…) 

Ponadto Załącznik nr 3 do „Podejścia do klasyfikacji dla dokumentacji medycznej”, w 

kategorii dokumentacja pielęgniarska zawiera następujące typy dokumentów: 

• Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej 05.20 

• Karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną 05.21 

• Karta procesu pielęgnowania pacjenta 05.22 

• Zalecenia pielęgniarskie 05.26 

• Bilans płynów 05.23 

• Kontrolna pomiaru RR i/lub tętna 05.24 

• Karta obserwacji pielęgniarskich 05.25 

• Indywidualna karta pielęgnowania w środowisku rodzinnym 05.28 

• Pozostałe dokumenty pielęgniarskie 05.70 

Propozycja klasyfikacji dokumentacji medycznej  

W ww. dokumencie opublikowanym w 2012 r., wśród innych Klasyfikacji, zaproponowano 

Klasyfikację ICNP®, do stosowania dla dokumentowania dla rozpoznań i terapii w 

pielęgniarstwie (s.29-30).  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu 28 czerwca 2012 r. 

przedstawiło rekomendację „P1.3 metoda pozyskiwania słowników. Opracowanie 

rekomendacji klasyfikacji elektronicznej dokumentacji medycznej”. W dokumencie 

wskazano metody pozyskiwania słowników dla producentów oprogramowania. W pozycji 15 

znajduje się zapis dotyczący sposobu pozyskania ICNP®. Dla producentów oprogramowania 

(cel komercyjny) jest to kontakt z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i zakup licencji 

określony okres. Cena  ICNP jest negocjowana indywidualnie z każdym producentem i jest 

uzależniona od obrotów firmy. W Polsce są dostępne moduły dla dokumentacji dla 

pielęgniarek, w języku polskim, np. z Hiszpanii, z wykupioną licencją na Klasyfikację ICNP. 

Eliminuje konieczność tworzenia modułu od podstaw1. Podmioty lecznicze mogą pozyskać 
Klasyfikację kontaktując się z CSIOZ, które jest w trakcie procedowania umowy z 

Międzynarodową Radą Pielęgniarek. Dla potrzeb pilotażu istnieje możliwość pozyskania 

Klasyfikacji z Akredytowanego przez ICN Centrum po podpisaniu stosownej umowy. 

Zachęcam także do zapoznania się dostępnym na stronie  Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia zbiorem kluczowych dokumentów wyznaczających 

kierunki, ramy i zadania procesu informatyzacji administracji publicznej, mające istotny 

wpływ na kształt systemu e-Zdrowie w Polsce: 

• Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015 

• Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U. poz. 526) 

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 

                                                 
1
 Kontakt:  Mariusz Mianowany <mariuszm@vivaldi.net> 
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• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 

nr 113 poz. 657) 

• Akty wykonawcze do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

Zachęcamy do współpracy na rzecz tworzenia tego ogromnego międzynarodowego dzieła. 

 

5 kwietnia 2014 r., Włocławek, Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły 

Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Akredytowanym Centrum Badania i 

Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w  Łodzi i Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych we Włocławku 

Odbyły się seminarium naukowe i warsztaty „Planowanie opieki według międzynarodowego 

standardu ICNP ®”. Przeprowadzono wykład dotyczący miejsca Klasyfikacji ICNP® w 
podsystemie pielęgniarstwa oraz wykład zapoznający z projektem wzorów 
dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki, rekomendowanej przez 
Radę ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ, następnie odbyły się warsztaty, 
które ukończyło 48 osób.  
 

24 kwietnia 2014 r., Warszawa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

Przeprowadzono szkolenie nt. dokumentowania planów opieki z wykorzystaniem ICNP. 

Uczestnikami były pielęgniarki i położne - członkowie (14) Naczelnej Rady. 

30 kwietnia 2014 r. zakończył się projekt TELENRSCARE, realizowany przez Zakład 

Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi: 

Efekty projektu to szkolenie dla pielęgniarek z zakresu przygotowywania planów opieki w 

oparciu o klasyfikację, konferencja przybliżająca zagadnienia związane z dokumentowaniem 

planów opieki i ich zastosowaniem w praktyce, opracowanie projektu katalogu planów opieki 
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dla pacjentów w starszym wieku z bólem oraz przetłumaczenie i walidacja katalogu ICNP 

diagnoz interwencji pielęgniarskich „Pielęgniarstwo Środowiskowe”. Katalog jest obecnie 

weryfikowany z wersją ICNP 2013, przez Radę ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ.  

Wykonano także ponowne tłumaczenie wersji ICNP 2013. Obecnie w trakcie walidacji przez 

Radę CSIOZ.    

 

 

25 kwietnia 2014 r., Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

X posiedzenie Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie.  

 

Na posiedzeniu omówiono stan prac nad planami opieki z wykorzystaniem narzędzia 

udostępnionego przez CSIOZ, statusu tłumaczenia Klasyfikacji ICNP, omówiono sprawy 

rejestrów wskaźników jakości opieki wg HOBIC oraz status rekomendacji Rady e-zdrowie z 

11 września 2014 r. (pobierz: Narzędzie do tworzenia planów opieki), a także konieczność 
rozszerzenia wykorzystania osi ICNP w systemach informatycznych. 
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7 i 8 maja 2014 r., Białystok

Białymstoku  

W dniu 7.5.2014 r. odbyły się
naczelnych i pracowników uczelni

Obył się także wykład dotyczą
uczestników Konferencji zorganizowanej przez PTP

11 maja 2014 r., Bruksela, European Federation of Nurses Association,

Europe 

Europejska Federacja Stowarzysze

dotyczące projektu ENS4Care:

Workers for the deployment of

  

Więcej informacji http://www.ens4care.eu/category/latest
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Białystok, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,

dbyły się warsztaty dotyczące korzystania z ICNP dla piel

naczelnych i pracowników uczelni, w których uczestniczyły 44 osoby.  

 

wykład dotyczący zasadności wdrażania Klasyfikacji ICNP w Polsce

Konferencji zorganizowanej przez PTP. 

a 2014 r., Bruksela, European Federation of Nurses Association,

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) zorganizowała kolejne spotkanie 

ENS4Care: Evidence Based Guidelines for Nurses

of eHealth services 

http://www.ens4care.eu/category/latest-news/ 
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gniarskie, Oddział w 

ICNP dla pielęgniarek 

ania Klasyfikacji ICNP w Polsce dla 100 

a 2014 r., Bruksela, European Federation of Nurses Association, Micosoft 

gniarek (EFN) zorganizowała kolejne spotkanie 

Nurses and Social Care 
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14 maja 2014 r. Bydgoszcz, Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum 

UMK, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych w Toruniu oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we 

Włocławku  

Odbyła się II Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego; 

„Problemy zdrowotne populacji wieku 

rozwojowego”, gdzie dr dr B. Haor i M. Rybka 

wygłosiły wykład dotyczący ICNP, uczestnikami 

konferencji było 200 pielęgniarek i położnych.  

 

 

16 maja 2014, Biała Podlaska, OIPiP Biała Podlaska 

Wygłoszono wykład dot. dokumentowania z wykorzystaniem ICNP, którego wysłuchało 200 

pielęgniarek i położnych. 

  

17 maja 2014 r. Płock, WSzZ w Płocku,  Konferencja „Pielęgniarstwo a rynek pracy” 

wykład nt. programu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek e-zdrowie -  

Telepielęgniarstwo i ICNP Uczestnikami spotkania by studenci, pielęgniarki i położne - 300 

osób. 

6 czerwca 2014 Opole, ACBiR ICNP, Instytut Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu 

Podczas IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego mgr Ewa Orawczak 

wygłosiła referat „Proces pielęgnowania wg ICNP. Elektroniczna dokumentacja 

pielęgniarska”, w sympozjum uczestniczyło 150 osób. 
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16 czerwca 2014 r. Łódź  - ACBiR przy UM w Łodzi  

Przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystana ICNP w dydaktyce dla pielęgniarek, 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz osób 

zainteresowanych, w szkoleniu wzięło udział 12 osób. 

11 lipca 2014 Wejherowo, Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie 

Odbyły się konsultacje dotyczące wdrożenia Klasyfikacji ICNP do programu komputerowego, 

z którego korzysta szpital dla potrzeb dokumentowania statusu zdrowotnego pacjenta. 

Uzgodniono zmianę nazwy „okien” programu dla potrzeb wprowadzenia procesu 

pielęgnowania zgodnie z rekomendacją ICN z 2005 r.  

  

14 lipca 2014, Gdańsk, Gdański Uniwersytet Medyczny XI posiedzenie Rady ds. e-

zdrowia w Pielęgniarstwie  

W efekcie prac Rady zwalidowano 1243 terminy Klasyfikacji i ustalono terminologię oraz 

słowa kluczowe dla definicji terminów referencyjnych. Podczas posiedzenia uzgodniono: 

wstrzymanie dalszych prac nad planami opieki z katalogów do momentu zakończenia 

tłumaczenia i zaimplementowania do narzędzia nowej wersji słownika z 2013 r.; katalog do 

pielęgniarstwa środowiskowego zostanie zwalidowany po zakończeniu tłumaczenia 

Klasyfikacji i przekazany do ICN; nadal będą trwały prace nad katalogiem dot. bólu u osoby 

starszej, który realizuje zespół TELENRSCARE; przygotowanie nowej wersji karty wypisu 

pacjenta ze szpitala z zastosowaniem systemu HOBIC.  
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Zwrócono także uwag

opiekunów do dokumentacji elektronicznej; 

prowadzone dalsze działania NRPiP w NFZ w celu wprowadzenia 

wskazanych w ICNP do systemu sprawozdawczo

zakresie organizowania spotka

ICNP na terenie NIPIP dla osób, które zgłosiły gotowo

NRPIP); 4) zaproponowano 
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DODATKOWE INFORMACJE

 

Na stronie CSIOZ znajduje się

Szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jako
poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”

Są one realizowane w ramach Projektu „Poprawa jako

poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Projekt jest realizowany przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W naszym imieniu szkolenia 

poprowadzi firma InterIT sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zespół piel
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uwagę na konieczność dopilnowania dostępu dla studentów/ 

opiekunów do dokumentacji elektronicznej; Informacje od Prezes NRPIP

dalsze działania NRPiP w NFZ w celu wprowadzenia świadcze

wskazanych w ICNP do systemu sprawozdawczości płatnika; 2) możliwe 

ania spotkań w siedzibie NRPIP; 3) możliwe organizowani

ICNP na terenie NIPIP dla osób, które zgłosiły gotowość udziału (po szkoleniu członków 

 uczestnictwo przewodniczącej Rady w posiedzeniu NR

spotkania na terenie NRPIP dla pielęgniarek naczelnych wdra

zdrowia w Pielęgniarstwie zweryfikowała tłumaczenia etapów procesu 

gnowania zgodnie z wytycznymi ICN i terminologią ICNP oraz przyj

zmodyfikowany schemat procesu pielęgnowania do dalszych prac z Klasyfikacj

potrzeb Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR). 

Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo środowiskowe, t. II. Lublin, MAKMED 2014

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) –

ewaluacja to postawienie diagnozy pozytywnej lub negatywnej 

osi ICNP „diagnoza”. 

INFORMACJE: 

Na stronie CSIOZ znajduje się informacja o szkoleniach dla pielęgniarek dodano: 2014

Szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia 
 wiedzy na temat technologii ICT” 

realizowane w ramach Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia 

 wiedzy na temat technologii ICT”. Projekt jest realizowany przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W naszym imieniu szkolenia 

dzi firma InterIT sp. z o.o. » http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=283

nie informujemy, że zespół pielęgniarek reprezentujących „Panaceum opieka

Dorota Czajka, ul. Westerplatte 13, 62-030 Luboń podją

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 

z.pl 

ępu dla studentów/ 

Informacje od Prezes NRPIP: 1) będą 

świadczeń (interwencji) 

liwe wsparcie NRPiP w 

organizowanie szkoleń nt. 

(po szkoleniu członków 

w posiedzeniu NRPIP i 

gniarek naczelnych wdrażających 

gniarstwie zweryfikowała tłumaczenia etapów procesu 

przyjęła następujący 

gnowania do dalszych prac z Klasyfikacją i dla 

 

t. II. Lublin, MAKMED 2014. 

– V etap Procesu 

diagnozy pozytywnej lub negatywnej i 

dodano: 2014-09-02 

dzania w ochronie zdrowia 

dzania w ochronie zdrowia 

 wiedzy na temat technologii ICT”. Projekt jest realizowany przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W naszym imieniu szkolenia 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=283 

anaceum opieka” s.c. 

podjął się opracowania 
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czynności pielęgniarskich dla potrzeb interoperacyjnego stosowania procedur                               

z wykorzystaniem ICNP, opublikowanych w książce Dorota Czajka, Beata Czekała Wybrane 

procedury postępowania pielęgniarskiego w warunkach domowych. 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą dotyczącą mobilnych stacji roboczych dla 

pielęgniarek, umożliwiających bieżące dokumentowanie statusu zdrowotnego 

klienta/pacjenta podczas wykonywania czynności przy łóżku chorego. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z firmą zajmującą się dystrybucją 

urządzeń. 

 

 

Strona internetowa ACBiR ICNP http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=akt  

Informacje o ICNP na stronie www Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 

http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/ 

 

Prezentacje o ICNP w j. angielskim http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-

presentations/ 

 

ICNP na Kongresie ICN Melbourne – więcej 

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3246 

Prezentacje z konferencji dotyczące Telepielęgniarstwa 

http://www.icn.ch/networks/telenursing-conference-presentations/ 

Publikacja ICN (w j. angielskim) "Poradnik technicznej implementacji Klasyfikacji ICNP (R)" 

Spotkanie Konsorcjum akredytowanych przez ICN centrów badania i rozwoju ICNP ® 

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3246 

Osoby zainteresowane szkoleniem z zakresu ICNP ® mogą zgłaszać się za pomocą 

formularza dostępnego na stronie www 

http://fumed.pl/rejestracja-na-warsztaty-icnp-lodz-2014/ 

 

WAŻNE 
Uprzejmie informujemy instytucje zainteresowane badaniem i rozwojem Klasyfikacji (uczelnie, 

podmioty lecznicze), że istnieje możliwość podpisania umowy o współpracy w zakresie rozwijania, 

badania i nauczania czy też prowadzenia pilotażu Klasyfikacji ICNP ®. 

 Spis treści >>> 

 
 

ACBiR ICNP® Łódź, 8 września 2014 r. 


